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Mas de Montbaix, Benifallet, juliol de 1999

Va ser l’estiu rigorós de 1999 quan vaig descobrir aquells vells pa-
pirs del pare del meu besavi en una caixa de fusta, davall les bótes de vi 
del celler del mas de Montbaix. Esperava, per sopar, el senador Vives 
i el meu amic Estruch. Venien a oferir-me una mena de càrrec polític. 
Mentre escollia una ampolla de vi de la meva col·lecció particular, una 
rata va creuar el terra de llosa i va desaparèixer davall les grans bótes de 
vi que reposaven damunt unes bigues de fusta de pi. Volia fer-la saltar 
del seu amagatall remenant a les palpentes amb el mànec d’una forca 
rovellada, però aleshores la punta de la improvisada arma va topar amb 
la caixa. Tants cops netejat el celler, sota terra, i a ningú no se li hagués 
acudit traginar en aquell indret, obscur i inèdit. 

Treure la caixa de davall les bótes va requerir el seu temps, ja que es-
tava encastada i ajustada sota les bigues, en una posició estranya. Sobre 
la volta del frontispici del celler, hi havia un vitrall de colors amb una 
mena d’estel. La llum, embriagada dels seus colors, va caure sobre la cai-
xa. La ferma clau del pany va girar perfectament, malgrat el temps, i la 
caixa va respirar un altre cop, després de qui sap quantes llunes. A dins, 
un conjunt de papirs vells degudament ordenats i col·locats, una mena 
de ceptre de reduïdes dimensions i unes lents d’augment. La humitat 
havia malmès en gran part aquells documents, sobretot els de la base de 
la caixa. El cor em féu un tomb en llegir la signatura del pare del meu 
besavi, el Miquel Domènech, un patriarca de la nissaga. 
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10 Miquel Esteve

En aquell precís moment, arribaren els convidats i, encara en un 
núvol, vaig haver de desar la caixa davall les bótes. De fet, només jo bai-
xava al celler, però l’instint d’amagar la caixa fou una mena de premoni-
ció, un sentiment precoç de perill. El demiürg m’anunciava que aquells 
papirs eren portadors d’un missatge ocult i havia de continuar inèdit.

El sopar se’m va eternitzar. De bon començament, vaig abocar les 
cartes sobre la taula palesant el meu refús a qualsevol oferta política. 
No professo la vocació altruista de servei als altres. Estava —i encara 
ho estic— massa enfeinat amb la Vida com a experiència personal. La 
sibil·la etèria de l’oracle de Delfos m’havia persuadit en un creuer pel 
Peloponès, que jo presumia innocent i irrellevant, a posar en pràctica el 
gnothi seauton. L’Estruch va insistir en el fet que es tractava d’un càrrec 
honorífic, amb poques hores de dedicació. La meva resposta fou con-
tundent, i definitiva, per doble motiu: tenia ganes que fotessin el camp 
per poder assaborir la troballa i, d’altra banda, odio, i em provoca un 
neguit irreprimible, estar classificat, com un segell o un cromo. Acom-
plir allò de la traçabilitat i la procedència. 

Desencisats per la meva negativa, van resignar-se a dur la conver-
sació sobre altres assumptes, tot i que sempre acabàvem bevent de les 
fonts de la política. i és que els polítics són els animals més obtusos de 
la fauna humana.

Per fi, l’Estruch va adonar-se que ja era hora de retirar-se, després 
dels meus simulats badalls, encoberts amb el puny dret. La Carmeta 
—la dona que té cura de la neteja del mas i que s’ocupa que jo dugui 
una vida endreçada, tota una mare— va començar a desparar taula, tot 
refusant el meu oferiment de fer-ho l’endemà. El campanar va anunciar 
la mitjanit. Acomiadats els convidats, com un infant excitat i esbalaït 
amb el descobriment d’una joguina soterrada o amagada, vaig profanar 
novament la caixa de fusta, però aquest cop al despatx.

Torno a ressenyar el fet que els papirs estaven molt deteriorats. El 
celler era un bon amagatall, pel que feia a la seguretat, però una nefasta 
idea si hom en pretenia la conservació. La humitat havia devorat la 
major part de línies i la tinta; en altres, s’havia estès fins a disseminar 
el sentit de les frases. D’entre tots els documents, va captivar la meva 
atenció una mena de regiment intern d’una societat que aparentment 
havia fundat el meu avantpassat, mirant les dates, quan tenia els trenta-
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11El Baphomet i la taula esmaragda

set anys. Malauradament cinc anys després deixaria el món, consumit 
per un càncer, una vídua jove, una amant i cinc fills.

La societat s’anomenava Sacra Crux, i el segell, damunt el lacre, era 
una creu de l’estil del Temple travessada per una espiga de blat a la base, 
orientat el gra a l’oest, i una gota caient del braç dret de la creu. Amb el 
mateix signe acabava un petit ceptre de coure, similar als que portaven 
els heralds d’antuvi en els actes solemnes. Els texts eren, quasi tots, enig-
màtics, escrits amb un llenguatge al·legòric i arabesc.

La Carmeta, palesant el seu afecte maternal envers mi, va acomiadar-
se en acabar de recollir-ho tot i em va renyar per continuar despert. No 
era conscient del temps, el descobriment m’hipnotitzà.

De tots els documents, el que millor es conservava era una còpia del 
testament que dictà, postrat al llit, el dissortat Miquel Domènech al 
mossèn dos dies abans de la seva mort, en el qual revocava i anul·lava 
voluntats anteriors:

En nom de nostre Señor Deu Jesuchrist y de la humil Verge Maria mare 
sua advocada mia y de tots los pecadors com ningu en carn posat lo pe-
rill de la mort evitar no puga y com no tingan cosa mes serta que lo mo-
rir ni mes yncerta que la hora de la mort jo en M.D., estant judispost 
y cansat en mon llit y estant empero en mon bon seny y sana memoria 
es integra lo quella fas y hordene mon ultim y darrer testament darrera 
y ultima voluntat mia en lo qual primerament acomane la mia anima a 
nostre Señor Deu Jesuchrist q la ha criada per a q ell la fasa sana y salva 
en paradis y asi sia amen.

Aleshores, començava l’enumeració de béns que llegava als primers 
quatre fills, propietats, patis, cases i diners, tota una fortuna, incloent-
hi les almoines a la desinteressada Església, l’anomenat bé d’ànimes, fins 
que l’home arribava al fill petit, l’Antoni Domènech:

Llegue y deixe de mos bens la heretat dit lo Montbaix, a Benifallet, 
cami de Tivenys, a mon fill petit A.D. y una cayxa tancada en clau que 
no sobrira fins que lo dit fill petit fasi lo seu vint aniversari. Per fer lo 
compliment desta espresa y special voluntat nomeno marmesor a mon 
amic Joan P.S., sastre de la vila de Tortosa. item llegue y deixe la cantitat 
de tres mil lliures moneda de Barcelona a la meua criada Mariona P.R. 
per los molts y fidels serveis cai rebut della.
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12 Miquel Esteve

i continuava el comiat final en què subratllava la validesa d’aquest 
últim i darrer testament i n’invalidava, explícitament, altres d’existents.

El fill petit, l’Antoni Domènech, era el meu besavi, que heretava el 
mas de Montbaix i la intrigant caixa tancada amb clau, possiblement la 
mateixa que jo rescatava de davall les bótes de vi del celler i en la qual 
dormitaven aquests documents.

La del meu avantpassat no havia estat una existència irrellevant. El 
Miquel Domènech fou un important agent de la Companyia d’Aragó 
que aprofità la desamortització per adquirir, entre altres, la propietat de 
Montbaix, situada al terme de Benifallet i que pertanyia al desaparegut 
monestir de Benifassà. Un pròsper executiu d’una companyia dedicada 
al comerç de gra que —seguint l’exemple d’altres burgesos de l’època i 
amb l’aquiescència de la reforma liberal— va convertir-se en un terra-
tinent.

Assolida una posició, escollí una vila a la vora de l’Ebre, els Masos 
de Móra, com a residència —els llaguts baixaven gran quantitat de gra 
pel riu— i així continuava el negoci alhora que en preparava la jubila-
ció, l’abandonament de les armes, envoltat de confort i propietats que 
li garantien una renda més que suficient. Un tipus així, emprenedor i 
benestant, era un bon partit per a qualsevol meuca de ranci llinatge. Va 
casar-se amb la filla del batlle de Reus, ciutat que sovintejava per nego-
cis. Però traslladar la filla de l’empresari tèxtil més important de Reus a 
un despoblat —els Masos de Móra començaven aleshores a constituir 
un nucli urbà modern— i privar-la de les comoditats d’una ciutat emer-
gent i dotada, no va ser la seva millor idea. La Francesca Pasqual mai no 
va acomodar-se al nou destí, malgrat que el Miquel Domènech li havia 
alçat un veritable palau i l’envoltà de servei. Ni els quatre fills concebuts 
van diluir-li la melangia d’aquella ciutat bulliciosa i pròspera.

El Miquel Domènech va enrarir-se, perquè la seva esposa no el cor-
responia, i aprofitava qualsevol ocasió per anar a passar uns quants dies 
a la residència paterna amb els fills i el servei. El seu caràcter, abans ale-
gre i obert, es tornà taciturn i feréstec. Els quatre fills s’estimaven més 
anar a Reus amb la mare que restar amb ell, malgrat els reiterats esforços 
per guanyar-se l’afecte de la seva sang. La soledat va començar a embar-
gar els frescos i les pintures de l’extraordinària casa. El meu avantpassat 
va refugiar-se en la lectura. Reuní una extensa biblioteca i construí una 
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13El Baphomet i la taula esmaragda

mena de despatx i laboratori als baixos, que tenia sempre tancat i no 
deixava netejar al servei. La traca final va esclatar quan la Francesca 
Pasqual decidí portar a viure amb ells la seva única germana soltera. No 
suportava la pedanteria i la intransigència de la seva cunyada, una dona 
recelosa del sexe masculí —i del Miquel, en particular—, que s’havia 
immolat en acompanyar la seva germana i els seus nebots cap a aquell 
«desterrament». 

El Miquel Domènech es passava tot el dia fora i quan arribava a casa 
ja no pujava dalt, es quedava al seu refugi dels baixos, envoltat dels seus 
llibres, provetes i alambins, del seu món íntim i afectiu. Si no podia 
consolar el seu desànim matrimonial amb ningú, car no disposava de 
cap familiar, el millor era ignorar-lo, suplantar-lo amb la lectura.

La nit del 29 de juliol de 1839 va canviar-li la vida. Com és de su-
posar, la seva esposa i ell feia molt de temps que no mantenien contacte 
carnal, malgrat dormir a la mateixa alcova. L’esplai sexual el trobà amb 
la Cinta, una cantant de cafè de Tortosa, de no gaire bona reputació, 
però d’una bellesa admirable. Una vesprada de juliol, calorosa i humi-
da, d’aquell 1839, li fou comunicat que esperava un fill seu damunt el 
catre de la cantant, mentre es ficava els calçons. La Cinta Farnós li ho 
comunicà, esperant només una indemnització econòmica que l’ajudés a 
superar el mal tràngol d’avortar. Però el Miquel Domènech —no se sap 
per quina lluna— va decidir reconèixer el fill. Potser, perquè els altres 
quatre no l’omplien i s’assemblaven massa als de Reus, tocats i posats, 
pedants i fràgils, cap de tots no gosava muntar cap euga ni cavall de 
l’estable. Potser, per despit a la seva esposa i cunyada: «Aquí teniu, més 
m’estimo una puta com Déu mana que un parell de cacatues.» O potser, 
i aquest és segurament l’argument de pes, perquè estava immensament 
sol, malgrat el sopluig físic i afectiu de la seva biblioteca privada, neces-
sitava la presència d’un ésser humà, de reputació o no, que el fes sentir 
viu. 

La Francesca Pasqual va acceptar la notícia millor del que es preveia, 
la qual cosa va ser agraïda en extrem pel meu avantpassat, que no hagué 
de suportar escenes melodramàtiques ni retrets de despit conjugals. La 
ganxeta va fer els baguls i se’n va anar amb l’escurçó de la seva germana 
i els quatre fills a casa dels pares, molt ancians, a la seva ciutat: Reus. No 
va arribar a acomiadar-se d’un home que mai no havia estimat, amb qui 
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14 Miquel Esteve

es casà animada pel seu pare, ben intencionat i previsor. La Companyia 
d’Aragó, que tenia en el meu avantpassat el cap visible a les terres de 
l’Ebre, va proporcionar-li una mena de jubilació anticipada, qui sap si 
per les pressions i les influències de la poderosa i notòria família Pas-
qual, o perquè aquell home ja havia perdut tot interès pel comerç de gra 
i sacrificava cada cop més temps del dia dins la seva biblioteca. 

La major part de sales i habitacions de la casa es van tancar i només 
deixà com a servei un mosso que tenia cura de les cavalleries i la més 
vella serventa de la casa, la Mariona, que la Francesca Pasqual havia 
degradat en arribar traient-li les claus de totes les habitacions, baguls i 
calaixeres, i relegant-la a la cuina.

La Cinta no va traslladar-se a viure amb ell immediatament. Això 
hauria estat massa a l’època. El meu avantpassat havia tastat el foc i la 
follia de la llibertat, però mantenia encara la prudència i li posà una 
còmoda i confortable casa a Tortosa, al barri del Temple, dedicat a viure 
de la renda de les immenses propietats que havia adquirit en les subhas-
tes públiques.

El 13 de gener de 1840, la partera duia en braços el nadó al Miquel 
Domènech. S’esbrinaven, per a la seva satisfacció, les faccions del pare: 
mentó pronunciat i polsos amples, així com una constitució vigorosa, 
atributs físics característics dels Domènech. Embriac del naixement del 
seu fill, va decidir fer obres al mas de la propietat de Montbaix, a la vora 
de l’Ebre, al poble de Benifallet, per passar els estius amb la Cinta i el 
nen. Aquest poble era tan petit i la gent tan abnegada amb les tasques 
del camp que esdevingué un lloc ideal per refugiar-se amb la cantant i el 
fill. El mas de Montbaix era l’únic lloc on es despreocupava dels llibres 
i els experiments i gaudia de la família que sempre desitjà tenir, un fill 
que s’hi assemblés i una dona que el complagués nit i dia.

Però les deïtats ctòniques van reclamar prematurament el Miquel 
Domènech al seu regne tel·lúric i, dos anys després del naixement del 
fill, uns vòmits sobtats, acompanyats de dolors de panxa, van ser el pre-
ludi de la fi, dissortada i agònica. Només tenia quaranta-dos anys. Va 
caure al llit, febril i turmentat pels dolors, que aviat van requerir de la 
morfina. Cap dels quatre fills del primer matrimoni el visità, ni tampoc 
la Francesca Pasqual. Tots desaparegueren de la seva vida dalt del cotxe 
de passeig que se’ls endugué a Reus. La Mariona, fidel serventa, va ser-
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15El Baphomet i la taula esmaragda

ne la infermera. Ningú no el visità —en els darrers anys havia viscut 
sol, maníac i recelós de tothom— tret del metge que li administrava la 
morfina; el Joan Queralt, el sastre i amic de Tortosa; la Cinta, i el fill pe-
tit, que cada cop hi mostrava més semblança física. Expirà als Masos de 
Móra, al llit de sempre, per desig propi, on d’antuvi compartí llençols 
amb la rica hereva de Reus, sense confessar els pecats a l’arxiprest que 
va acudir-hi, per petició del metge i amb el consentiment de la Cinta, a 
subministrar-li el darrer sagrament segons el dret canònic. i moribund 
va replicar-li quan aquest li demanava més almoina: «i, vós, què voleu 
més? Em sembla que ja he estat prou generós en el testament amb l’Es-
glésia. Li he pagat tant o més pel sufragi de la meva ànima del que vaig 
donar en la subhasta pública pels seus béns expropiats.»



Castell de Miravet, 8 de desembre de 1308

En Ramon de Saguàrdia resava davant del sobri i auster altar, tallat 
en pedra d’una sola peça, de l’església romànica que hi ha al cor del 
castell de Miravet. Els dits li tremolaven mentre passava les boles d’ivori 
africà d’un rosari, regal d’un amic musulmà. Els llavis li mussitaven, 
però la ment era lluny de la pregària i de la imatge de l’altar, mai no 
havia sentit l’angoixa d’aquelles jornades.

Els matins de desembre s’encetaven freds i humits a Miravet. La boi-
ra lliscava per la vall de l’Ebre acompanyant el riu en el seu camí plàcid 
fins a la mar. El mestre templer, arrupit, reflectia l’esgotament d’un 
any de setge al rostre. Es cobria amb la capa blanca i la creu vermella 
brodada damunt l’espatlla esquerra. La llenya ja s’havia incorporat a la 
llista de restriccions amb l’aigua o la carn. No restaven més mobles per 
sacrificar a les flames. «Si el rei Jaume demostrés una mica de compren-
sió…», demanà a la talla de l’altar amb desesperança.

La porta de l’església s’obrí. En Millàs, fidel servent del mestre, hi 
entrà amb el rostre commogut.

—Heu de menjar, mestre, porteu vint-i-quatre hores sense tastar res 
—li demanà paternalment agenollant-se al seu costat.

—Ahir vaig enviar una carta al rei a Calataiud —li respongué el 
mestre, absort en els seus pensaments—. És la darrera opció que tenim, 
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16 Miquel Esteve

ja que en Bernat de Llívia està enllestint l’assalt definitiu. He observat 
l’entrenament d’assalt de les tropes del rei en aquests dos dies darrers.

—Sabeu que els vint-i-set germans templers que som al castell vessa-
rem la sang per vós —li exclamà el servent desembeinant una daga.

En Ramon de Saguàrdia s’alçà, l’abraçà amb tendresa pel coll i el 
convidà a desar-la.

—La meva intenció és que no hi hagi sang. Som monjos guerrers, 
però, si lluitem contra els soldats del rei, la nostra causa estarà perduda 
per sempre i l’orde del Temple coneixerà la fi. He de mirar de convèncer 
el rei —va fer el senyal de la creu davant la imatge de l’altar per acomi-
adar-se’n, i es dirigí amb ell cap a fora.

—Però, senyor, no hem blasfemat, no som heretges, ni assassins… 
per què el rei ens assetja i castiga? —li preguntà en Millàs, desconcer-
tat.

—Hem arribat a aconseguir massa poder, fidel amic —li contestà 
el mestre amb un somriure lacònic—. El rei Felip de França, el papa 
Climent, els hospitalers, els nobles i el nostre rei Jaume ens temen i 
desitgen les nostres propietats.

Els dos baixaren fins al pati d’armes del castell, on hi havia una fo-
guera encesa amb les fustes d’una arca, amb altres templers al voltant, 
per cercar-hi una mica d’escalfor. Darrere els murs del castell, les tropes 
del rei rostien carn de senglar, de bon matí, per minvar la moral dels as-
setjats i una sobtada brisa que acaronava les atàviques muralles començà 
a dispersar la boira, bressolant aquella flaire fins al pati del castell. En 
Berenguer de Sanjust, un dels qui s’escalfaven al foc, oferí al mestre una 
perola que descansava sobre les brases.

—Gràcies, Berenguer, però tinc un nus al ventre i no m’empasso 
ni la saliva —li agraí en Saguàrdia, que allunyà pel braç el monjo de la 
resta buscant-hi intimitat.

Van arribar fins a un racó d’un dels miradors del pati. Des d’allí es 
veia l’Ebre encorbant-se i recargolant-se per aquella vall estreta. S’asse-
gueren en una de les lloses que oferien descans als vigilants des d’aquella 
posició.

—Ha arribat el moment de treure’n el Baphomet. Aquí ja no està 
segur —li comentà el mestre, preocupat.
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17El Baphomet i la taula esmaragda

—Però, senyor —irrompé Sanjust alçant-se de cop—, i el nostre 
jurament de sang?

El mestre també s’aixecà i clavà la mirada en aquell meravellós pai-
satge. En Sanjust tenia raó, li juraren al gran mestre de l’orde, en Jac-
ques de Molay, que protegirien el Baphomet. Van jurar-ho amb sang, 
ell mateix i en Sanjust, el 10 de novembre de 1307, dins el recinte de 
la Torre del Tresor del castell, davant un cavaller custodi enviat pel gran 
mestre de París. En De Molay, després de la detenció per part d’en Felip 
de França de cent trenta-vuit templers, havia previst que no hi hauria 
pau per a l’orde al seu país i va resoldre amagar-lo a Miravet. Volia 
protegir el Baphomet de l’ambició sense límits del rei francès. Pensà 
que a Catalunya estaria segur. Allí els templers eren, aleshores, un orde 
respectat. L’emissari i cavaller custodi que hi diposità el Baphomet el 
lliurà, amb l’acte previ breu i solemne de jurament de sang dels dos 
responsables de l’orde al castell: en Saguàrdia i en Sanjust.

—No vull trencar el nostre jurament, Berenguer, però el castell no 
és un lloc segur. La Torre del Tresor i totes les dependències seran espo-
liades per les tropes del rei —li explicà el mestre mentre es cobria amb 
la capa i seia un altre cop damunt la llosa amb resignació i abatiment. 
El seu rostre, il·luminat pels primers raigs de sol, un cop la brisa dissipà 
la boira, reflectia exhauriment i en Sanjust va comprovar els colpiments 
del sofriment en aquella fesomia.

—i, doncs, insinueu fer-l’en fora? —li demanà en Sanjust, quimèric 
i conscient de la gravetat de la situació.

—Sí, amic meu, vull dir traslladar-lo a un lloc més segur que el nos-
tre castell —li contestà en Saguàrdia, sospirant.

—Com? —s’estranyà en Sanjust.
El mestre agafà un brotet d’olivera que hi havia a terra, netejà amb el 

palmell de la mà el sòl de pedres i hi dibuixà un croquis…
—Aquí és la part frontal del castell, aquí hi ha els nostres assetjants, 

aquí el poble i aquí els murs que miren cap als Ports de Tortosa. Po-
dríem despenjar algú, de nit, per aquí. El lloc de guarda més proper 
dels nostres assetjants és a quatre-cents metres d’allí. Esperarem una nit 
fosca, neta d’estels, i ho aconseguirem sense que se n’adonin —llavors 
tornà el brotet a terra i amb els peus esborrà el que havia ratllat.
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